Foto: Maria Johansson och Karin Jarl

Friska bin
Vill du få tips på hur du håller dina bin friska? Vilka sjukdomar finns och hur
förebygger du dem? Vilka skyldigheter har du som biodlare? Hur hittar du
informationen du behöver för att göra rätt? Kom på vår kurs om Friska bin!
Bihälsa, sjukdomar och skadegörare på bin
Information om vilka sjukdomar och skadegörare som kan drabba honungsbin, och hur du
känner igen och förebygger dem.
Föreläsaren Björn Dahlbäck är biodlare sedan 10 år och har idag ca 20 samhällen. Björn är
även bitillsynsman.

Vad gäller för mig som biodlare?
Vilka skyldigheter har du som biodlare. Vilka regler ska du hålla dig till?
Bitillsynsansvarig på Länsstyrelsen informerar om bitillsyn, vad som gäller för dig som
biodlare och vart du hittar aktuell information.

Målgrupp
Biodlare som vill lära sig mer om bihälsa. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen är det
bra om du varit biodlare i två säsonger.

Pris och anmälan
Kostnaden är 300 kr + moms, fika ingår. Anmälan sker på respektive länsstyrelses hemsida,
se baksidan av denna inbjudan. Kursen faktureras i efterhand.
Anmälan är bindande och deltagaravgiften debiteras om man avanmäler sig efter sista
anmälningsdag eller uteblir utan att avanmäla sig.

Frågor? Kontakta Karin Jarl 010-224 56 51 karin.jarl@lansstyrelsen.se
Dessa kurser genomförs som ett samarbetsprojekt inom djurhälsa i Landsbygdsprogrammet.

Vänd på sidan för att se kurstillfällen och program

Program
Sjukdomar och skadegörare- Björn Dahlbäck
Bitillsynsregler - Länsstyrelsen
Fika-paus
Friska bin-Ditt förebyggande arbete- Björn Dahlbäck
Avslutning och utvärdering

Kurstillfällen
Det är samma kurs som ges vid fem olika tillfällen

Stockholms län
Den 12 februari kl 13-16 Folkets Hus, Norrtälje.
Den 13 februari kl 9-12 Scandic Skogshöjd i Södertälje.
Anmäl dig senast 4 februari.
Vid frågor; kontakta Åsa Pettersson, telefon 010-223 15 16
Västra Götalands län
Den 6 februari kl 13-16 i Vara folkhögskola, Vara. Anmäl dig senast 28 januari.
Den 19 februari kl 13-16 Rångedala Bygdegård, Borås. Anmäl dig senast 10 februari.
Vid frågor; kontakta Karin Jarl, 010-224 56 51
Hallands Län
Den 18 mars kl 13-16, Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro. Anmäl dig senast 10 mars.
Vid frågor; kontakta Gudrun Edh, telefon 010-224 32 28
Anmälan sker på respektive Länsstyrelses hemsida. www.lansstyrelsen.se välj mellan Stockholm,
Halland och Västra Götaland> kommande händelser, klicka dig fram till rätt datum.
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